GENERALITAT DE CATALUNYA

Resolució d'adjudicació del contracte
Expedient

EC-2022-66

Unitat
promotora
Procediment

Servei d’Acció Transversal i Serveis Interns

Objecte

Serveis de transport en fred de la Gerència de Serveis Comuns del Districte
Administratiu i les dependències de la Intervenció General i la Secretaria de
Difusió del Departament d’Economia i Hisenda, de l’1 de gener fins al 7 de
juliol de 2022.

Modalitat

Basat per Encàrrec directe

Tipus

Contracte Públic

Serveis

Antecedents
1. Vist que la Comissió Central de Subministraments, mitjançant Acord Marc, va homologar
la prestació dels serveis de missatgeria i transport en fred (Exp. CCS 2020 2).
2. Vist que el lot 2 de l’esmentat Acord marc recull la prestació dels serveis de transport en
fred.
3. Vist que en el lot 2 van resultar adjudicatàries les empreses detallades a continuació:
EMPRESA
MULTIBOXEX, SL
TOUR, SA
VIA MANRESA, SL

NIF
B61922530
A58030149
B65350043

4. Vist que, d’acord amb l’establert a la clàusula 38 del plec de clàusules administratives
particulars que regeix l’acord marc, els encàrrecs de servei no requereixen licitació
posterior, podent encarregar-se a una o a més d’una de les empreses adjudicatàries de
l’acord marc.
5. Vist l’informe de la gerent de Serveis Comuns del Districte Administratiu del Departament
d’Economia i Hisenda, de 15 de desembre de 2021, en el qual proposa l’adjudicació de
l’encàrrec a la totalitat d’empreses adjudicatàries d’aquest lot de l’Acord marc, pels preus
unitaris ofertats.
Fonaments de dret
1. S’han acomplert els tràmits legalment establerts per a l’adjudicació d’aquest contracte.
2. És d’aplicació l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
3.

D’acord amb el que estableix l’article 117.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

4. Vist l’article 5.2 a) de la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig, DOGC 7873 de 13 de
maig de 2019.
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Resolc:
1. Adjudicar el contracte les dades identificadores del qual consten a l’encapçalament, per
un import total previst de 1.000,00 € (MIL EUROS), IVA exclòs a les empreses detallades
a continuació i segons el següent desglossament:
EMPRESA
MULTIBOXEX, SL
TOUR, SA
VIA MANRESA, SL

Pressupost licitació
Import adjudicació

NIF
B61922530
A58030149
B65350043

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

1.000,00

210,00

1.210,00

1.000,00

210,00

1.210,00

2. Designar com a responsable d’aquest contracte a la cap del Servei d’Acció Transversal i
Serveis Interns del Districte Administratiu del Departament d’Economia i Hisenda.
3. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d’acord amb
el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.
4. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i, si s’escau, el termini per la
seva formalització, d’acord amb el que disposa l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014.
Per delegació,

Maria del Carme Alcaraz Molina
Directora de Serveis
(Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig,
DOGC 7873 de 13 de maig de 2019)
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